
Inntel Hotels Amsterdam Landmark
VOC kade 600
1018 LG Amsterdam

Reserveringen
T +31 (0) 20 2272550
E reservationslandmark@inntelhotels.nl

Meetings & Events
E meetinglandmark@inntelhotels.nl

Sales
T +31 (0)6 46 00 31 07
E salesamsterdam@inntelhotels.nl

4
MEETING ROOMS

BAR & BRASSERIE
WERKSPOOR

GRATIS WIFI

Gifts & More
Uw loyaliteit wordt gewaardeerd. Gifts & More is 
speciaal voor boekers van zakelijke hotelkamers. 
U spaart punten die u in onze webshop kunt 
inwisselen voor leuke cadeaus of overnachtingen. 

Inntel Hotels Amsterdam Landmark, gevestigd in de wijk 
Oostenburg, heeft een stoer karakter geïnspireerd op het 
rijke industriële verleden van de omgeving. Industrieel 
vakmanschap weerspiegelt in het gebruik van robuuste 
elementen zoals beton, metaal en zelfs een levensgroot 
geel kraanhuisje.  Op de luxe kamers wordt het thema 

tot in de kleinste details doorgevoerd, dankzij maatwerk 
interieur design. Geniet van Inntel Originals en lokale 
specialiteiten bij Bar & Brasserie Werkspoor en kom volledig 
tot rust in Spa Steam, met een zwembad, Turks stoombad, 
sauna en massageruimte. Bovendien beschikken ook in dit 
hotel alle luxe kamertypes over een spa bad en sauna.

Meetings & Events
Inntel Hotels Amsterdam Landmark beschikt 
over 4 multifunctionele Meetings & Events 
zalen. De ruimtes bieden een prachtig 
uitzicht over de stad en zijn voorzien van 
moderne faciliteiten. 

AMSTERDAM CS - 3.1 KM
RAI AMSTERDAM - 7.1 KM

 DE ZUIDAS - 11.6 KM
SCHIPHOL - 23.9 KM

 Q-PARK 
OOSTENBURGEREILAND

NAAST HET HOTEL

306
KAMERS

WELLNESS,
LIFE FITNESS GYM

DIV. BEHANDELINGEN

ZWEMBAD
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Geïnspireerd op het rijke industriële verleden



Kamertypes

The Innsider.

City Twin Panorama Kamer
•20 m2

•Panoramisch uitzicht op de sporen
•Twee aparte bedden
•Badkamer met inloopdouche
•Comfortabel ingerichte zithoek

          
GRATIS WIFI AIRCO KOFFIE & THEE LAPTOP KLUIS FLATSCREEN TV FÖHN

        
BREAK-OUT 

ROOMS
UNIEK UITZICHT GRATIS WIFI AIRCO GOEDE

BEREIKBAARHEID

www.inntelhotelsamsterdamlandmark.nl

Spa Kamer
•26 m2

•Uitzicht over de stad
•King size Inntel LXRY bed
•Privé whirlpool
•Badkamer met inloopdouche
•Badjas & slippers
•Comfortabel ingerichte zithoek

Meetings & Events
Een bijeenkomst in Amsterdam met uitzicht op de stad en over water. Inntel Hotels Amsterdam Landmark is de locatie voor 
inspirerende (meerdaagse) Meetings & Events tot 200 personen. De lichte zalen met panoramaramen grenzen split level aan 
Bar & Brasserie Werkspoor. Industriële zwart stalen constructies en de stad Amsterdam maken een indrukwekkend decor voor 
uw congres, cocktailparty of productpresentatie. 
 
De high-end locaties zijn uiteraard voorzien van alle moderne gemakken, zoals multifunctionele touchscreen schermen. Met 
behulp van flexibele geluiddichte wanden is de locatie te verdelen in Machine Room 1-2-3-4. De zalen zijn zowel per trap als 
met de lift bereikbaar en de foyer is exclusief voor uw gezelschap te reserveren. Met een warm welkom wordt de toon gelijk 
goed gezet.

Wellness Kamer
•32 m2

•Uitzicht over het water
•King size Inntel LXRY bed
•Privé sauna, whirlpool & luxe regendouche
•Badjas & slippers
•Nespresso
•Comfortabel ingerichte zithoek

Wellness Suite
•34 m2

•Uitzicht over het water
•Balkon aan de kamer
•King size Inntel LXRY bed
•Privé sauna, whirlpool &  luxe regendouche
•Badjas & slippers
•Nespresso
•Comfortabel ingerichte zithoek

Wellness Panorama Kamer
•32 m2

•Uitzicht over het water
•Balkon aan de kamer
•King size Inntel LXRY bed
•Privé sauna, whirlpool & luxe regendouche
•Badjas & slippers
•Nespresso
•Comfortabel ingerichte zithoek

City Double Panorama Kamer
•20 m2

•Panoramisch uitzicht op de sporen
•King size bed
•Badkamer met inloopdouche
•Comfortabel ingerichte zithoek

In al onze kamers:


